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Tanker om de konkrete SO-forløb ift 
indhold, sammensætning og 
placering? 
 



Forløb – placering, omfang, fag 



Overvejelser 

FAGLIGT 

• Afgørende, at fagene kan afvikle kernestof – tæt samarbejde med 
faggrupperne 

• Temaets emne, dets kernestof og placering skal afstemmes med 
progressionen i det involverede fag 

• Sikre resurser til særligt problemformuleringsfasen i SRO og DHO 

STRUKTURELT 

• Samme Studieområde for alle studieretninger – fælles forberedt, ens 
for alle lærere uanset klasse 

• Sammenfald mellem temadage på tværs af årgange – skemateknik 

 

 



Refleksion 

• For få temaer, som går nok på tværs af fakulteter 

• Balancegang mellem: 
• Realisere SO i sin egen ret som et selvstændigt ”fag” 

• Reaktiv SO-udvikling med fokus på at ”beskytte” de bidragende fag 
• ”Bidrag med timer til SO er tabte timer” 



Arbejdet med at skabe 
sammenhæng mellem 
forløbene? 



Progression 

• Problemformulering 

• Informationssøgning 

• Læse- og notatstrategi 

• Disponering 

• Metode 

• Taksonomi 

• Dokumentation 

 

• Akademisk formidling 

• Formalia 

• Arbejdsformer 

• Produktformer 

 

Intet fagligt slægtskab mellem temaerne 
Alle temaer arbejder med progression indenfor: 



Progression – i praksis 

• Opstart af hele SO: Præsentere SO i sin helhed 

• Opstart af tema: Oplyse og bevidstgøre eleverne om, hvilke 
kompetencer der er fokus på 

• Opgaver i tema: Henvise til, hvilke kompetencer opgaven bidrager til 
at udvikle 

• Evaluering af tema: Samme evalueringsskabelon til alle temaer med 
fokus på, hvordan der er blevet arbejdet med temaets kompetencer 
• Ens skabelon = bevidsthed om, hvad der ER blev arbejdet med, men også 

hvad der IKKE er blevet arbejdet med 



Sikring af progression gennem SO 
med sigte mod SOP’en? 
 



Progression frem imod SOP’en 

• SOP’en og de kompetencemæssige forudsætninger hertil var det 
første, der blev sat ind i SO-progressionsplanen. Herefter arbejdede vi 
os ”baglæns” 

• Temaerne udvikler kompetencerne bredt 

• SRO- og DHO processerne er struktureret fuldstændig som SOP-
processen, men med forskellige grader af stilladsering og kun med 
mdt. forsvar af DHO’en.  

 

 

• Problemformuleringsblanketten er gjort til et refleksionsværktøj 

 

Problemformulering Opgaveformulering Skrivefase Feedback 






